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Andakten er denne gangen et dikt skrevet 
av Maria Tennefoss Sørbø. Maria er ung -- 
hun er en av årets konfirmanter i Avaldsnes 
menighet, og skrev diktet som 14-åring for 
ikke så lenge siden. Egentlig skrev hun det 
til et dåpsbarn, men hun leste det også opp 
under «ung messe» som konfirmantene 
arrangerte i Olavskirken i vår. Dessuten er 
diktet tatt med i et hefte med Marias egne 
dikt, som hun gav ut i anledning konfirma-
sjonen sin.
Vi i menighetsbladet synes at dette diktet 
er så flott at flest mulig bør få mulighet til å 
lese det -- også er det jo en liten andakt i 
seg selv. Ikke minst tar diktet oss med inn i 
livets mangfoldighet, i livets glede og i livets 
sorg – noe vi har opplevd til fulle denne 
sommeren.

Lær meg
Lær meg å synge
fuglesang
Gud
En glad og lystig sang
Lær meg å vokte som
englene
Gud
Vær hos meg natten lang

Lær meg å danse som
bølgene
Gud
La dem lære meg trinnene sine
Lær meg stjernenes
gåter
Gud
Fortell meg hemmelighetene dine

Lær meg å tegne
blomster
Gud
Vis meg hva jeg skal gjøre
Lær meg en vei i
mørket
Gud
Du kan gå foran og føre

Lær meg å gråte
som skyene
Gud
Sorgfulle, tunge dråper
Lær meg å trylle
som snøen
Gud
Kle regnet i hvite kåper

Lær meg å telle
sandkorn
Gud
Jeg vil telle dem alle
Lær meg hvor bratte stup
finnes
Gud
Jeg er redd for å falle

Lær meg å være et
menneske
Gud
Fortell meg om sorg og glede
Lær meg å være
takknemlig
Gud
Slik at alle i verden kan se det

Maria Tennefoss Sørbø, 14 år.

andakt
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av Maria Tennefoss Sørbø

1000 TAKK fra alle i Avaldsnes menighet for alt 
det du har vært for mange gjennom dine 10 år 
som prest her!! ALT GODT!!  
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ALT GODT videre, 
ANNE PREST!! 
Anne Netland har vært prest i Avaldsnes me-
nighet i 10 år. Hun er også ansatt i Sjømanns-
kirka, Norsk kirke i utlandet. Nå er valget tatt; 
fra nå av er det bare Sjømannskirka som står 
som hennes arbeidsgiver. 

Vi i menighetsbladet lurer på hvorfor hun skal 
slutte som prest i Avaldsnes. Hvorfor Anne?
- Etter 10 år føler jeg det er på tide med an-
dre i den jobben, men det skal sies at jeg har 
hatt det godt som prest her og at det ikke er 
med lett hjerte jeg slutter. Staben her er veldig 
kjekk og positiv. Det er et sted der en blir tatt 
vare på og får oppmuntring til arbeidet. Av-
aldsnes menighet kan glede seg over masse 
frivillighet og positive mennesker. Den nye 
presten er heldig!
Jeg har i en periode altså hatt to jobber og det 
har i grunnen gått veldig greit å kombinere 
dem. MEN, travelt har det vært!
Som sjømannsprest har jeg Sør-Amerika som 
arbeidsområde. Det er et stort felt og innebæ-
rer mye reising. Reisene i Sjømannskirka har 
bestemt hvordan turnusen her i menigheten 
kunne være. Jeg har i dette møtt en utrolig 
velvillighet til å få reisene til å passe inn i opp-
legget her hjemme.
Begge disse stillingene er nokså altoppslu-
kende og blir derfor tunge å kombinere over 
lengre tid. Hodet får sjelden fri rett og slett.
Tiden var moden for et valg, og nå får altså 
Avaldsnes nye prestekrefter.

Hva skal du fylle tiden din med nå da, Anne?
- Annes spontane svar er; bli en god mor! 
Nå har vi ingen grunn til å tro at Anne ikke 
allerede er en god mor, men mer tid vil nok 
være bra også i den sammenhengen!
Ellers vil Anne bruke mer tid på det meste. 
ikke så mye nytt, men mer tid og dermed 
bedre kvalitet på det hun foretar seg. Det har 
blitt litt full fart i de siste åra, sier hun. 
- Først og fremst får vi mer familietid og mer 
tid til turer og kjekke prosjekter. Jeg er glad i 
gode naturopplevelser. Liker godt både å gå 
tur, sykle og padle. Nå blir det mer tid til dette.

Vi i menighetsbladet lurte også på hvordan 
det har vært å være prest i hjembygda? 
Anne synes bare det har vært fordeler med 
det. Godt med gode, kjente kontakter. Som 
prest vil en etter en stund møte samme fami-
lie i ulike sammenhenger uansett om en er 
kjent på et sted eller ei. Det betyr etter noen 
år ikke så mye om en kjente mange på stedet 
i det man begynte i jobben. 

En ny tid starter for Anne. Hun og familien bor 
i Avaldsnes menighet og om hun ikke har sin 
arbeidsplass her får nok menigheten glede av 
hennes innsats. Menighetsbladets utsendte 
prøvde seg på å få bekreftelse på eventuell 
deltakelse i bladets redaksjon...følg med i 
neste nummer for nytt i den saken!

Anne har mange gan-
ger vært med på arrangørsiden av menighe-
tens takkefest til de frivillige medarbeiderene. 
Hun ser ikke bort fra at hun blir å finne på 
gjestelisten fra nå av...
LYKKE TIL med din spennende jobb, med 
mer tid til familie og alt du ellers måtte finne 
på!! Massevis av TAKK får du også, i dette 
nummeret går «rosen» velfortjent til nettopp 
deg, ANNE PREST!!

Lars Tore Anda 
– den nye soknepresten på Avaldsnes
Jeg er 53 år og kommer fra Kristiansand. Der 
er jeg født og vokste opp sammen med mine 
to yngre søstre. Jeg har min bakgrunn først og 
fremst fra Grim menighet i Kristiansand, men 
også litt fra Bedehuset i byen. Min familie 
hadde et aktivt engasjement både i kirke og 
bedehus, hjemmet vårt var preget av en tyde-
lig Kristustro, som nok også har preget meg 
og formet meg til den jeg er i dag.
Jeg ble lei teologien, en gang på begynnelsen 
av åttitallet. Tok en pause, flyttet hjem til Kris-
tiansand og var slettes ikke sikker på om dette 
med prest var mi greie. Det var mitt lykkeligste 
valg i livet. Der traff jeg nemlig hun jeg i dag 
er gift med. Ei jente fra Avaldsnes på Karmøy. 
Vi har fire barn, tre av dem flyttet hjemmefra. 
Stian og Thomas studerer i Oslo, og Silje som 
holder på med sine studier i Bergen. Kristin, 
yngstejenta bor fremdeles hjemme, og har et 
par år igjen på Kopevik videregående. Kona 
mi heter Jorunn og er født Hjelmaas, hun er 
utdannet lærer og arbeider på barneskolen i 
Skudeneshavn 
Min første erfaring med prestetjenesten 
fikk jeg på Karmøy som student en gang på 
midten av åttitallet, blant annet i Avaldsnes 

menighet. Måten jeg ble møtt på og tatt imot 
på av soknepresten og av folk i menigheten 
deres, gav meg mot til å tenke at dette med 
prestetjeneste kanskje kunne være noe for 
meg likevel. 
Jeg ble ordiner til prest i Kristiansand dom-
kirke juni 1988. Vi flyttet til Solund i Sogn og 
Fjordane, hvor jeg var sokneprest i fire år. 
Deretter flyttet vi til Ogna på Jæren hvor jeg 
ble tilsatt som kapellan i Hå prestegjeld. Fra 
desember 2002 har jeg vært sokneprest i Fal-
nes og Ferkingstad sokn, det som før var Sku-
denes prestegjeld. Her har vi trivdes godt, og 
skal jo fremdeles bo i prestegården på Falnes, 
når jeg nå skal starte opp som sokneprest hos 
dere på Avaldsnes.
De siste fire årene har jeg vært leder for Pre-
steforeningen i Stavanger bispedømme. Så 
mye av min tid har gått med til det arbeidet. 
Jeg har vært frikjøpt 25 % fra min stilling som 
sokneprest i Skudenes. Nå skal jeg avslutte 
mitt engasjement i Presteforeningen og ser 
fram til å gå inn i prestetjenesten i Avaldsnes 
i full stilling. Jeg trives godt med å være prest. 
Liker å forkynne, treffe mennesker i så man-
ge ulike faser av livet. Jeg ser fram til å være 

med å bygge 
m e n i g h e t 
sammen med 
andre tilsatte, 
tillitsvalgte og de mange frivillige som gjør en 
stor innsats i Avaldsnes menighet. 

Jeg liker å lese, se en god film, lytte til mu-
sikk, reise og da gjerne med campingvogna 
på slep. Setter pris på en god fotballkamp, 
det handler nok mer om å se på enn å delta 
selv, men har alltid planer om å trimme da. 

Kirken står framfor store forandringer i tiden 
som kommer. Forholdet til staten skal bli an-
nerledes, vi skal innføre plan for trosopplæ-
ring og gudstjenestereformen skal settes ut 
i livet. Jeg vet mye om at dere har kommet 
langt i vei med både trosopplæring og guds-
tjenestereform. Og jeg gleder meg til å arbei-
de sammen med alle de som gjerne vil være 
med og legge til rette for at kirken skal være 
for alle som ønsker å høre til i Avaldsnes me-
nighet. At vi sammen kan formidle det gode, 
livgivende budskap om Han som kom med 
fred, glede og forsoning. 
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konseRteR
sAlMekveld
11. september klokken 19:30 blir det 
en litt utradisjonell salmekveld i Olavs-
kirken. Vi har invitert trompetisten Berit 
Johanne Folkedal som sammen med 
Arnfinn Tobiassen skal utforske og im-
provisere over både folketoner, kjente 
salmemelodier og gregorianske mid-
delaldertoner. De to har jobbet sammen 
siden i vinter med fellesimprovisasjon, 

og har allerede høs-
tet lovord etter sin 
opptreden i Norheim 
kirke i februar. Her 
blir det fellessang, og 
instrumentale inn-
slag blir vakkert knyt-
tet sammen med de 
mange fellessangene, 
og vi lover de som 

kommer at det blir nok 
en god og oppbyggelig 

kveld i Olavskirken. Gratis inngang, kol-
lekt ved utgangen.

Den 25.september blir det markering av 
25-årsjubileet for orgelet i Torvastad kir-
ke. Mer informasjon om gudstjenesten 
og kveldskonserten kommer i avisen.

CRedo
Koret Credo ble grunnlagt i august i fjor 
og hadde som hovedmålsetting å gi et 
kortilbud til unge voksne og småbarns-
foreldre. I fjor sommer var det også en 
god del folk som flyttet tilbake til Avalds-
nes etter å ha vært borte noen år i for-
bindelse med studier og arbeid, og koret 
fikk derfor fort en god del medlemmer 
som var ute etter noe å gjøre på fritiden. 
Med øvelser annenhver mandags kveld, 
var vi raskt oppe i 20 medlemmer i løpet 
av vinteren.
Koret synger for det meste trestemt, 
og har som mål å ha et ganske allsidig 
repertoar som dekker flere sjangere. Vi 
synger både med og uten akkompagne-
ment, og har det første året brukt mest 
tid på rytmisk musikk og med en god del 
innslag av gospel. Det er ikke nødvendig 

å kunne noter for å være med, men man 
bør like å synge! Tidligere korerfaring er 
ingen betingelse. Vi opptrer både i kir-
ken og på møter, misjonsmesser og ba-
sarer rundt om på Haugalandet.
Vi har lyst på flere medlemmer, og øn-
sker både jenter, gutter, kvinner og 
menn i alderen 18 og oppover hjerte-
lig velkommen til høstens øvelser som 
begynner 29. august. Ta kontakt med 
Anne Dysjeland Rød (993 93 304), Ca-
rola Syre Utvik (5283 2010) eller Arn-
finn Tobiassen (415 28 810) for mer 
informasjon.

Et lite utvalg av Credo-gjengen på en av 
vårens øvelser

Fotnoter fra orgelgalleriet

…OG ELLERS

Berit Johanne 
Folkedal

I vår har noen av konfirmantene i Avaldsnes satt sitt preg på 
musikken i kirken vår. Både under Ung messe, konfirmasjons-
gudstjenesten og på Karmelgudstjenestene har Anund Viking-
stad og Andreas Skorpe Sjøen vært med på henholdsvis el-
gitar og trommer. Under markeringen av Verdens miljøverndag 
i Olavskirken søndag 5.juni deltok de også med undertegnede 
på orgelkrakken, til stor begeistring fra både biskop Erling Pet-
tersen og de andre som deltok på markeringen. Vi gleder oss 
til fortsettelsen!

De tre Aer (også kjent som A3)

”Stolleken” blant 
prestene i Karmøy
Etter en omorganisering av prestetjenesten i Karmøy, har 
Avaldsnes fått ny sokneprest Lars- Tore Anda. I Falnes 
menighet er Jon Sverre Servan blitt sokneprest og i Fer-
kingstad menighet er Thor André Lindstad blitt sokne-
prest. Alle begynner i ny tjeneste fra 1.september.
Avaldsnes menighet blir da en del av samarbeidsområde 
nord sammen med Kopervik, Torvastad og Norheim. Pre-
stene i disse menighetene vil etter oppsatte planer veksle 
med hverandre om hvem som har vielser og gravferder. 
Disse vil også vikariere for hverandre i friperioder.

Kopervik og Avaldsnes menigheter vil fast ha 3 prester til 
disposisjon: Soknepresten i Avaldsnes: Lars-Tore Anda, 
soknepresten i Kopervik Kristian Støle og prost Helge 
Gaard. Disse vil ha tjenesteuker med gravferd i disse 
menighetene og stå for de fleste gudstjenestene. Prosten 
vil fortsatt ha Olavskirken på Avaldsnes som hovedkirke  
og ha mye av sin menighetstjeneste knyttet til Avaldsnes 
menighet.

Helge S. Gard, prost 
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av Anne Sofe Utvik

Stifinnere/speidere på 
speiderleir på Blikshavn

ekstraordinært årsmøte 
for Karmel ungdoms- og bedehus tors-
dag 8.sept kl 19.30. 

Det vurderes å bygge ut Karmel siden 
bygget i dag er i minste laget når våre 
barne- og ungdomsaktivteter avvikler 
sine arrangement. I den forbindelse er 
det forslag om å overdra bygget til Av-
aldsnes menighet fra Karmel bedehus-
krets slik at bygget blir felles eie for hele 
menigheten. På dette årsmøte har inn-
byggerne i Karmel bedehuskrets stem-
merett.

samarbeidstiltaket, 
full Rulle, 
mellom Saniteten og menigheten,  star-
ter opp igjen MANDAG 19.SEPTEMBER 
KL.11 – 13 på Sanitetshuset på Avalds-
nes!
Her er ALLE VELKOMNE; unge og gam-
le, MENN og kvinner til et uformelt treff 
med hverandre over kaffi og nybakte 
rundstykker.

 

•	Prep	er	et	kurs	som	gir	par	et	verktøy	
til å skape en god og trygg kommuni-
kasjon.

•	Prep	 er	 morsomt	 og	 ufarlig.	 Parene	
jobber for seg.

•	Prep	 er	 et	 kommunikasjonskurs	 for	
par som ønsker nye perspektiver på 
samlivet.

•	Kurset	er	åpent	for	par	fra	hele	Hauga-
landet.

kuRs pÅ AvAldsnes
01.11, 03.11 og 05.11 på Avaldsnes 
Idrettssenter.

Pris: 600 kr/par. Påmelding innen 21.10: 
52 81 20 60, eller på e-post avaldsnes@
karmoykirken.no 

Mer info: www.karmoykirken.no 
Arr: Avaldsnes og Førresfjorden 
menighet

11 gutter og 12 
jenter fra stifinnere-
ne på Avaldsnes var 
samlet på småspei-
derleir på blikshavn 
28. og 29.mai.

Det var en del regn, 
men vi fra Avalds-
nes var heldige og 
hadde et stort telt 
med vedfyring i, så 
vi fikk tørket både 
klær og oss selv.

Vi spiste bursdagskake på lørdagen 
og feiret at speideren i norge er 
100 år. Bildet er tatt fra leirbålet 
senere på kvelden, der var det 
underholdning, sang og lek.

På leiren var det mange ulike aktiviteter 
blant annet flaskeringspill som Avaldsnes 
stod for. Sjur på bildet vant førstepremien.
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av menighetsarbeider Gro Torunn H. Utvik

Misjonsdag
PÅ AVALDSNES
Avaldsnes menighet er så heldige at vi 
har/har hatt misjonærer i så å si alle 
verdensdeler, alle for NMS (Det Norske 
Misjonsselskap)
Ett av temaene for Sprell Levende (søn-
dagsskolen) i vår var misjon, og da var 
det veldig kjekt å kunne vise fram (nes-
ten) alle misjonærene våre på en gang!

i misjonsbefalingen sa jesus: 
«Jeg har fått all makt i himmelen og på jor-
den. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disi-
pler! Døp dem til Faderens og Sønnens og 
Den hellige ånds navn og lær dem å holde 
alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med 
dere alle dager inntil verdens ende.»

I strålende sol og iskald vind var ca.30 barn i 
aktivitet utenfor Karmel ungd. – og bedehus 
26.april, og fikk både prøve, smake og se for-
skjellige ting fra de ulike landene!

Anne Netland og Bjarte Vikingstad som har 
vært flere år i Brasil, Sør Amerika, kunne bl.a. 
tilby rosa popkorn og neglelakkering på bra-
siliansk vis.

Vi fikk smake snop fra Thailand (tørket 
fisk…) og vårruller som ei kjekk dame i Kva-
lavåg hadde laget til oss!

Anne Storstein Haug, som er vår misjonær 
i Thailand, Asia, var i Norge på ferie! Hun 
hadde med seg barna sine, Chalom og 
Thanan. De fortalte og viste bilder fra arbeidet ved  
Lovsangshjemmet sin barnehage, som Sprell Levende-barna har samlet inn 
penger til i vår. Vi kunne sende 3413,- kroner til dette arbeidet.

Og sist, men ikke minst har vi menighetens NMS-misjonærer i Europa:
Avaldsnes barnegospel, (koret er tilsluttet NMS) som med sin flotte sang er 
med og forteller andre om Jesus! 

Vi hadde også fått låne en pousse-pousse fra Madagaskar, av 

Misjonshøgskolen i Stavanger. Køen av barn som ville kjøre 

var lang, og Maria Gaard (misjonærbarn fra Madagaskar) og 

Vetle Utvik, som løp foran fikk trimmet ordentlig! 

Toralv og Carola Utvik som har vært i Kamerun, Afrika, 

stilte opp i afrikanske klær og hadde med seg både mu-

sikk, instrumenter, slangeskinn, elefantbæsj og mye mer i 

utstillingen sin. (Mona Dysjeland og Rasmus Gjesing, som 

også er våre Brasil misjonærer er nå i Brasil, og kunne 

ikke delta)

Grethe og Helge Gaard har vært på Madagaskar, Afrika, 
og en populær aktivitet derfra var blåserør med giftpiler 
(nå uten gift..) til å skyte apekatter med. Apekattene på 
Avaldsnes denne dagen var ballonger og en sekk.

Hjertestarter til Karmel
Karmel ungdoms- og bedehus har fått en hjertestarter 

som gave. Hjertestarteren vil bli montert lett tilgjenge-
lig og kan brukes om situasjonen skulle oppstå, av de 
som har gjennomgått kurs i bruk av en slik maskin. Vi 
takker den anonyme giveren som har gitt en flott gave 

som kan berge liv om noen skulle få hjertestans mens 
de er i nærheten av Karmel.

Babysang
Så var enda en sesong med babysang over.
Vi hadde 9 nydelige 
babyer i vår!
Takk for flotte samlin-
ger og koselige lunch-
pauser!
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av barne- og ungdomsarbeider Johanna Gismervik

takk for i år, supertirsdag!
Det har vært et fantstisk år for SUPERTIRSDAGEN!!
Vi er velsigna med så mange fantastiske medarbeidere at det nes-
ten ikke GÅR AN!!
Mange foreldre og besteforeldre gjør en utrolig jobb, i tillegg til 
ansatte og andre frivillige! Ungene koser seg og får gode venner i 
et trygt og godt miljø!
Tusen takk for et kjempekjekt år sammen med dere!
Vi gleder oss til oppstart til høsten!!

hva heter denne dyrerasen?
Send sms til 41243300 med ditt svar og navnet ditt 
og adressen din! Vinneren får en forundringspakke
 i posten!

LYKKE TIL

vet du hvem denne 
lille søskenflokken 
er?
Send sms til 41243300 med svar 
+ navnet og adressen din.
Vinneren vil få en liten 
forundringspakke i posten 

Alle barn mellom 3 og opp til skolealder er velkommen inn i lillesalen 

hver tirsdag! Vi har sangleker og danseleker....Og så synger vi så klart!

Vi har det kjempe gøy!

Nå på tirsdag var vi 29 unger på den minste gruppa!

Barnasida

Andakt av 

Johanna på en 

«SUPERTIRS-

DAG» i mars.

Ungene er flin-

ke og får hjelpe 

til med å tenne 

lys for Gud og 

for Jesus.

Barnegospel er svært heldige som har Bjarte som 

dirigent! Med seg har han Carola som er mammen til 

Oda, Idun, og lille oliver. Hu spiller piano for de som 

er i lillesalen sammen med Johanna. Arnfinn spiller 

piano sammen med de eldste i storesalen.

Marion er også med! hu er mammen til Nora!
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kARMelu 

av barne- og ungdomsarbeider 
Johanna Gismervik

karmelu-konkurranse: 

hvem er 

dette??
send sms til 41243300 med navnet 

ditt og svar på spørsmålet.

vinneren får en gratis pølse og brus 

på en klubbkveld i høst.

Månedens gutt!!!
Henry er som en teknisk nødhjelp, en slagverkende posi-

tiv ... gutt.Henry er en mann som kan,
han vet veldig masse om ... ting.
Hurra for deg Henry!Henry Penry!

(dikt av Johanna)
Henry er en inkluderende og 
positiv ungdom som har starta 
igang bibelgruppe for guttar! 
VELDIG BRA!!Du er kanonbra og viktig for oss!!

-KARMELU

Det var mange spente ungdommer på klubben 
6.mai 2011.
Det var bryllup!!! Og som vanlig var det hemme-
lig hvem som skulle gifte seg!
Til slutt ble det kjent: det var Therese og An-
dreas som lovet hverandre trofast å være gift 
(ut kvelden).
Mange klubbledere gjorde en fantastisk jobb! 
Alt fra å sy kjole til å dekke og pynte bord.
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Bryllup
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Månedens gutt!!!

EN STORT TAKK 
TIL TARA LINN!!
Tara Linn har vært med som leder for Media- 
konfirmantene i år, og vil fortsette som leder for 
de nye Mediakonfirmantene!!
Jeg føler meg veldig heldig som har henne med!
Hun bidrar med ideer og er et fantastisk tilskudd 
til gruppen!
Jeg vil gi et kyss, en klem og en kos til Tara Linn for at 
du vil være med og for at du gjør en kjempejobb!!!
THANK JUUU:) fra Johanna

GRATULERER MED DAGEN!!!
	 	 til	alle	våre	flotte	konfirmanter!!

Det har vært 
en glede å ha dere som 
konfirmanter hos oss!

Vi ønsker dokker lykke til og Guds 
velsignelse for framtiden deres!!

Og selvsagt er dere velkommen på 
kor, KRIK, klubb, ungdomsmøter 
og alt som vi har å tilby ungdom i 

menigheten til høsten!

Me vil takka og bukka for et flott år sammen med KarmelU!
Det har vært morsomt, spennende og ikkje minst givende å være sammen 

med dokker!
Vi ser fram til et nytt år sammen med dokker fantastiske ungdommer, og me 

ønsker alle nye 8.klassinger VELKOMMEN!Eg og Sigrid håpe dokker har hatt en fin sommer og er klar til ny innsats i 

høst!
Gud velsigne dokkår! AMEN!!!
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Presentasjon av kandidater 
som stiller til valg til Avaldsnes menighetsråd 2011

Det er valg til menighetsråd til 12. september, allerede nå kan 
du forhåndsstemme på menighetskontoret. 
På disse sidene presenterer vi kandidatene for det nye Avalds-
nes menighetsråd. Vi har stilt samme spørsmål til alle sammen 
om yrkeserfaring, om tidligere deltakelse i frivillig arbeid, om 
prioriteringer i Avaldsnes menighet og om det er spesielle ut-
fordringer for kirken. 

Se hva de svarer, og finne ut hvem du vil stemme på! Presen-
tasjonen er i den rekkefølgen du vil finne dem på stemmesed-
delen, men ved din stemme og prioritering kan rekkefølgen 
bli annerledes etter valget. Du finner 17 engasjerte og gode 
kandidater, din stemme vil være avgjørende for hvilke 8 som 
kommer inn som faste medlemmer og hvilke 5 som blir vara-
medlemmer. 

1. kåre vold, Håvik. Be-
driftssykepleier ved Hydro 
Aluminium. Har vært enga-
sjert i Bedriftsidrett, Orien-
teringsidrett, Norsk Syke-
pleierfobund Landsgruppe 
av bedriftssykepleiere, 
KFUK/M, Karmøy Kirkelig 

Fellesråd, Avaldsnes Menighetsråd, Avaldsnes 
Kirkekor, Keryx, i styret for Utstein Pilgrimsgard. 
- Avaldsnes Menighet har en fantastisk stab og 
frivillige som gjør en stor innsats på mange plan 
i menighetsarbeidet. Det er viktig å opprettholde 
denne engasjerte innsats fra de yngste til de eld-
ste i menigheten: Vitne om Jesus for små og sto-
re, Forme gudstjenesten slik at flere søker dette 
fellesskapet, Starte flere husfellesskap, Aktiv gi-
vertjeneste for å få mulighet for å styrke staben 
med diakoniarbeider, barne- og ungdomsarbei-
der eller andre nødvendige funksjoner, Godt 
samarbeid med kristne lag og foreninger, Godt 
samarbeid med idrettslag, bygdelag o.l., Aktiv 
korvirksomhet, Møteplasser for mennesker i for-
skjellige livsfaser der en kan ta opp små og store 
hverdagsproblemstillinger. 
- Utfordringer i Dnk: Jeg vil forholde meg til de 
vedtak kirkemøtet beslutter.  Vi må nok leve med 
spenninger og ulike teologiske syn. Jeg ønsker 
en åpen inkluderende folkekirke, men det er vik-
tig at kirken får være herre i eget hus og ikke bli 
dirigert av varierende regjeringer med forskjel-
lige politiske motiver.

2. ingeborg hausken 
skeie; Har jobbet i barneha-
gesammenheng siden 1986. 
Begynte som praktikant, vi-
dere til assistent, tok utdan-
nelse til førskolelærer, jobbet 
noen år som pedagogisk le-
der, tok litt videreutdannelse 

og jobber i dag som spesialpedagog i Karmøy 
kommune. Har vært med i søndagskolen for 
noen år siden. Har og vært litt med i Krik. Er 
nå med som bolle- og kakebaker til div. arran-
gement.
- Det viktigste Avaldsnes menighet skal prioritere 
bør være ”ekte inkludering”, der Avaldsnes me-
nighet er en plass der er godt å komme til og en 
plass der en føler seg hjemme og har tilhørighet 
til.
- Jeg har ingen spesielle meninger om utfordrin-
ger i den norske kirke pr i dag.

3. kjell bårdsen, Håvik. 
Rådgiver IT i Gassco. Arbei-
det med IT siden 1978. Har 
vært med i Avaldsnes Menig-
hetsråd og i Karmøy Kirkelige 
Fellesråd i 3 perioder (10 år).
Jeg synes at Avaldsnes me-
nighet skal prioritere:

- Å satse på trosopplæring (Gjøre mennesker til 
Jesu etterfølgere).
- Fortsatt være en levende og inkluderende  
menighet.
- Videreføre det gode diakonale arbeidet i menig-
heten.
- Videreføre satsingen på de unge, men samtidig 
ikke glemme de eldre.
- I den nærmeste tiden - Ta vel imot vår nye sok-
neprest. 
Ellers gleder jeg meg til at kirken skal få be-
stemme mer selv omkring lære, ansettelser og 
hvordan man organiserer kirken. Dette vil etter 
planen starte i perioden for det kommende me-
nighetsrådet.

4.inger johanne osland,og 
er i min beste alder! Bor på 
Avaldsnes. Jeg har min yr-
keserfaring innenfor helseve-
senet, og jobber nå i Tysvær 
kommune. 
- Jeg er, og har vært, innen-
for for mange av de tilbudene 

som er i Avaldsnes menighet, og trives godt med 
å få lov til være en frivillig medarbeider! Jeg har 
nå sittet 2 år i menighetsrådet, og ønsker å få 
mulighet til å sitte der de neste 4 årene! 
- Avaldsnes menighet har i dag et rikt tilbud til 
alle aldre, men mitt ønske er at alle skal føle seg 
velkommen i Avaldsnes menighet. Vi må ha fo-
kus på å skape «lavterskel»-tilbud som passer 
hver og en.  ;)

5. Arnold eide hjelmås, 63 
år. Avaldsnes. 40 år som læ-
rer i barneskolen. Sauehold 
som attåtnæring de siste 17 
årene. Nå AFP-pensjonist. 
Medlem av menighetsrådet 
1989 – 1993, med i redak-
sjonskomiteen i menighets-

bladet i 12 år, medhjelper i Testimonia 1999 
– 2001, nå økonomiansvarlig i koret. Diverse 
oppgaver i menigheten ellers.
- Prioriteringer i Avaldsnes menighet framover:
a) Tydelig forkynnelse med basis i Guds Ord. 

Legge vekt på at Jesus er eneste vei til frelse.
b) Fortsette det gode barne- og ungdomsarbei-
det som er så godt i gang i vår menighet. Utvide 
arbeidet for unge voksne.
c) Ta vare på de flotte medarbeiderne i staben 
vår.
d) Utvide besøksordningen slik at vi kan fange 
opp de som av ulike årsaker ”glir bort” fra me-
nigheten.
- Spesielle utfordringer for Den norske kirke i 
dag:
a) Å gjenvinne sin forpliktelse på Guds Ord som 
kilde og norm for lære og liv.
b) Å forkynne Jesu frelsesverk på en tydelig og 
klar måte.
c) Satse enda sterkere på barne- og ungdoms-
arbeidet.
d) Arbeide videre for selvbestemmelse og frigjø-
ring fra statlig overformynderi.

6. inger bente tonning 
taule;  veileder ved NAV 
Karmøy. Tidligere lang farts-
tid i den tidligere trygdeeta-
ten ved henholdsvis Bergen 
trygdekontor og Karmøy 
trygdekontor.  Jeg har ikke 
vært særlig engasjert i frivillig 

arbeid, bortsett fra å være delaktig i barna sine 
aktiviteter når de vokste opp, noe som var spen-
nende og engasjerende. 
-  Jeg mener det er viktig at Avaldsnes menig-
het prioriterer arbeid med barn og unge, noe jeg 
også synes menigheten er flink til. Spesielt er 
det flott med det samarbeidet menigheten har 
med idrettslaget. Jeg mener også det er viktig 
at menigheten fremstår på en måte som er in-
kluderende og gjør at folk i alle aldersgrupper og 
livssituasjoner føler at det er en lav terskel for å 
oppsøke menigheten.
- Det er vel mange utfordringer den norske kirke 
har i dag, men jeg tror som nevnt at den viktigste 
utfordringen ligger i at kirken er inkluderende, at 
alle mennesker skal føle at her hører de hjemme 
og kan finne glede, trøst og styrke.

7. lars Martin Rød; f.1982, 
ingeniør, bor på Avaldsnes, 
har jobbet som automati-
seringsingeniør i 6 år. 3 år i 
Bergen og 3 år på Avaldsnes. 
Var med og startet/drev en 
ungdomsklubb på ynglingen 
i Bergen sentrum da jeg stu-

derte der.
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- Avaldsnes menighet må jobbe for å opprett-
holde det brede tilbudet de har i dag for alle al-
dersgrupper, men det er særlig viktig å prioritere 
barne- og ungdomsarbeidet. 
- Den norske kirke vil alltid ha utfordringer, det 
viktige er at alle avgjørelser som blir tatt er i tråd 
med Guds ord.

8. tove lise sivertsen. 
Avaldsnes. Butikkansatt. Tid-
ligere har jeg vært med i mor- 
og barngruppe, barnegospel 
og forskjellige dugnadsgrup-
per.
- Jeg syns Avaldsnes menig-
het er en aktiv og «sprek» 

menighet, med tilbud til alle aldersgrupper. Jeg 
synes menigheten skal fortsette med dette gode 
arbeidet. 
- Jeg ønsker at Den Norske Kirke skal være en 
inkluderende kirke.

9. lars sigmund simon-
sen: f.1947, bor i Kvalavåg, 
har vært ansatt i Statens Veg-
vesen og Mesta i over 30 år, 
nå pensjonist. Har reist som 
forkynner i Indremisjons-
selskapet og Normisjon, er 
nå fritidsforkynner. Har vært 

med i menighetsrådet og eldreutvalget.
-  Forkynnelse av Guds ord og formidle Jesus 
og Hans fullbrakte frelsesverk gjennom ord og 
gjerning.  Det er dette hvert enkelt menneske 
trenger, mer enn noe annet. Det er med sorg 
jeg opplever ting som skjer i vår kjære kirke.  Vi 
må stå opp som menighet mot alt som ikke kan 
forenes med Bibelen. Bibelen skal være vår ret-
tesnor for våre liv og vår tro.  Den som bryter 
med Bibelen skal ikke arve Guds rike.  Det sier 
Guds ord klart fra om.

10. evelyn severinsen, f. 
1972, Nygård. Jobber hos 
Åkra Bil AS i Haugesund, har 
jobbet der i snart 12 år og 
stortrives. Jeg har vært med 
i menighetsrådet de siste 2 
årene, synes det er veldig 
interessant og kjekt.

- Viktig å fortsette med alt det gode arbeide som 
blir gjort I menigheten, både når det gjelder barn 
og unge, og eldre. Det er utrolig mye bra som 
foregår i menigheten vår.
- Det er samtidig en utfordring å få spesielt barn 
og unge til å trives i menigheten, sånn at det sta-
dig kommer nye ildsjeler til i menighetsarbeidet. 

11. Øystein opsal. Jeg 
kommer fra Hillesland, uten-
for Skudeneshavn, bor i Bu-
vik. Jeg kommer fra en liten 
gård, og har i hele mitt yrkes-
aktive liv jobbet innen entre-
prenør bransjen. Har faktisk 
vært aktiv innen speideren 

for noen år tilbake. Er for tiden også engasjert 
innen heimevernet. 
- I Avaldsnes menighet synes jeg at vi må fort-
sette det fine arbeidet som er rettet mot ung-
dommene, samtidig så bør vi også prøve å rette 
søkelyset mot de som har passert tenårene. Kir-
ken bør være en arena der også folk fra 25 år 
og oppover kan møtes og dyrke felles interesser.

- Det er dessverre slik at det er mange som tror 
at kirken i Norge består av et «gubbevelde» og 
«svovelprekener». Dette må vi jo kunne gjøre 
noe med. Og noe så enkelt som at jeg kommer 
inn i menighetsrådet burde vel egentlig overbe-
vise alle som kjenner meg og vet hvem jeg er, om 
at «gubbeveldet» er borte.

12. helga engelina 
Alvsvåg. Har arbeidet i hel-
sevesenet fra jeg var 19 år. 
Først hjelpepleier i 14 år, 
tok sykepleien i 1991. Job-
bet på Haugesund sjukehus 
som sykepleier, assisterende 
avdelingssykepleier og 6 år 

som avdelingssykepleier. Startet opp Norheim 
bu og behandlingsheim i 2003, som virksom-
hetsleder. Sluttet i 2007. Har siden vært vanlig 
sykepleier i hjemmetjenesten Avaldsnes. På fri-
tiden har jeg vært med på barne- og ungdoms-
arbeid fra jeg var 14 år. Begynt i speider arbeid 
på Norheim i 1978. Har 17 år i Avaldsnes KFUK. 
Har vært leder i hovedstyret for K/M i 2 år. Har 
vært med 2 år i bedehusstyret i Kvalavåg. Vært 
vara i fjor og på oppfordring vara i år. Har vært 
med i styret i diverse velforeninger. 
- Viktig arbeid for Avaldsnes: Eldre ensomme på 
Avaldsnes. Møter mange ute på jobb.
Frivillig besøkstjeneste, ift handle mat, skaffe 
ved og en prat. Er noe jeg kunne tenke meg å 
jobbe med.
- For Den norske kirke: Viktig å ikke være for 
tolerange og tilpasse seg andre religioner.
Må holde på de norske tradisjonene. Eks. Min 
datter var på dåpsforberedelse nylig. Ble ikke 
nevnt noe om tro, bare praktiske fakta. Hun 
ble skuffet over at de ikke gikk mer på åndelige 
spørsmål. Det virker som mange synes at kirken 
skal være et kulturhus som lager en fin ramme 
rundt bryllup og barnedåp.

13. john lindtner. Av-
aldsnes. Elektronikkinge-
niør med medisinsk teknikk 
som fagfelt. Har jobbet på 
Haugesund Sjukehus i 20 
år, med røntgenutstyr som 
spesialområde. Har tidligere 
jobbet 4 år som avdelingsin-

geniør ved Sentralsjukehuset i Stavanger, med 
andre grener innenfor medisinsk teknikk. Har 
vært medlem i styret for Karmel. Har dessuten 
vært litt engasjert i gudstjenesteutvalget for an-
nerledes gudstjeneste på Karmel. Har også fått 
vært med i litt praktiske oppgaver rundt Karmel 
og driften der.
- Det viktigste Avaldsnes menighet skal priori-
tere: Synes at det er en veldig viktig prioritering 
for menigheten å ha fokus på det rike barne- og 
ungdomsarbeidet som foregår i menigheten. Det 
er de unge som blir fremtiden i menigheten og 
samfunnet og det er viktig å gi dem en sikker 
plattform der troen og fellesskapet er fundamen-
tet. Synes også at det er veldig viktig å ha en 
menighet der den enkelte blir sett akkurat som 
den de er og får sin unike plass i menigheten. 
Dette er en viktig del i organiseringen av det fri-
villige arbeidet som mye av menighetsarbeidet 
er basert på og det vil derfor være viktig at det 
fortsatt er fokus på dette under gjennomføringen 
og organiseringen av menighetsarbeidet.
- Spesielle utfordringer for kirken i dag: Kirken 
går inn i en tid der det forespeiles at det kan 
komme større strukturelle endringer, tror nok at 

dette kan bli en stor utfordring.
Tror at kirken har en stor utfordring i å klare å 
formidle viktigheten av kristendommen som 
trosfundamentet i det norske samfunnet.

14. gunvor lovise 
haukås. Avaldsnes. Har 
jobbet 30 år i samme forsi-
kringsselskap som selger av 
skadeforsikring til privatfolk. 
Har alltid likt jobben min. Da  
våre unger  var i oppveksten 
deltok jeg i deres aktiviteter 

og var med i kor og speiderarbeid i menigheten. 
Nå er jeg med i kor og foreningsarbeid.
- Avaldsnes menighet har et godt barne- og ung-
domsarbeid som favner fra baby til ung voksen. 
Jeg mener vi må holde fokus på den oppvok-
sende generasjon. Det trekker med seg foreldre 
og besteforeldre også. - Den Norske kirke må 
våge å være et fyrtårn som forteller hva Bibelen 
og Guds ord sier når religiøse, etiske og moral-
ske spørsmål er i fokus i media.

15. knut even olsen selvst. 
næringsdrivende, f. 1967, 
Nygård.
- Kirken står overfor store 
oppgaver i framtiden - nå 
fram med budskapet, få
folk inn i kirken, forebyg-
gende arbeid, etc. etc.. Føler 

vel at både unge og eldre fortjener vår oppmerk-
somhet. 
- Jeg er med i ungdomsarbeidet gjennom 
idrettslaget, så kanskje jeg kan gjøre en innsats 
for voksne/eldre dersom jeg blir valgt inn i rådet 
(sagt før valget i 2009)

16. dagmar bakkevig; f. 
1956, Håvik. Reisekonsulent
Ønsker å:
- tilrettelegge/organisere akti-
viteter for ungdom.
- videreutvikle en besøks-
tjeneste for eldre, som ikke 
kommer seg ut ved egen 

hjelp. (sagt før valget i 2009)

17. Anders nilsen; Bor i 
Visnes, Har vært Styrmann/ 
Skipper i kystfart, Daglig le-
der Gjensidige og ass.dir i 
meglerselskapet Willis Ma-
rine i Stavanger. Er aktiv i Av-
aldsnes Idrettslag, FK Hau-
gesund, Karmøy Idrettsråd.

- Det viktigste Avaldsnes menighet skal prioritere 
er å fortsette det gode arbeidet de allerede gjør, 
ikke minst innenfor menighet/idrettslag, men og 
verdsette hver innbygger som viktig, da alle har 
noe å tilføre.
- Den Norske Kirke har de samme utfordringer 
som samfunnet forøvrig. Finner du en gammel 
tapetrull gjemt i et skap, kan du være sikker på 
at den er rundt 20 år og helt på mote igjen. For 
20 år siden skulle undervisningen skje i åpne 
landskap. Nå skriker elevene om støy og vil ha 
mindre klasser og mer disiplin. Snart skal en 
faktisk begynne å hilse på læreren og ta lua av, 
også. Det tydelige budskapet i den norske kir-
ken er også på vei tilbake. Folk kjenner til og 
med salmene og er begynt å synge igjen. Vi er 
alle knyttet til tradisjoner. La oss ta vare på dem, 
samtidig som vi fornyer oss.
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Kandidatar til Stavanger bispedømmeråd 
og Kyrkjemøtet 
ALLE MEDLEMMAR OVER 15 ÅR KAN STEMMA  
Val nær av kommune- og fylkestingsvalget, 11. og 12. september.  

  

 

Namn: Leif Christian Andersen 
Yrke: Sjukepleiar Alder: 26 år Sokn: Bekkefaret, Stavanger Domprosti 
Erfaring: Stavanger bispedømmeråd. Ungdommens Kyrkjemøte. Ungdomsdelegat på Kyrkjemøtet. Ressursgruppe 

for gudstenestereform. Varamedlem i kommunestyret og medlem av kommunale utval i Vindafjord.  
Speidar, korps og ungdomsarbeid. 

Engasje-
ment: 

Det er fantastisk å oppleva barn, ungdom, vaksne og eldre som er med i det flotte arbeidet som finn stad 
rundt omkring. Barne- og ungdomsarbeid engasjerer meg. Dessutan er eg oppteken av dei svakaste i 
samfunnet. Me må vera til stades for dei mange som ikkje har ein god kvardag. 

Korleis 
styrka 
kyrkja? 

Kyrkja står alt no sterkt i Norge. Mange kan visa til gode møte med representantar for kyrkja. Me må vera 
flinke til å profilera alt det gode kyrkja gjer i lokalsamfunna, og då vil me òg styrka kyrkja.  
 

 

  

 

Namn: Reidun Bakkane 
Yrke: Pensjonist Alder: 71 år Sokn: Gausel, Ytre Stavanger prosti 
Erfaring: Leiar, Kyrkjelig Fellesråd. Leiar og medlem av sokneråd. Leiar av konsert- og kulturutval. Frivillig 

medarbeidar i dåpsskule. Politisk aktiv i Kristeleg Folkeparti og meddommar i Gulating lagmannsrett. 
Engasje-
ment: 

Å kunne vera med å leggja til rette for møteplassar der trua kan veksa, spesielt trusopplæring for barn og 
unge. 

Korleis 
styrka 
kyrkja? 

Dei mange oppgåvene og moglegheitene kyrkja har vil krevja fleire tilsette og eit større engasjement av 
frivillige. Det er eit skrikande behov for større satsing på det diakonale arbeidet. Mange einsame, spesielt 
eldre, vil kunne få betre livskvalitet ved for eksempel eit jamleg besøk frå diakonien i kyrkjelyden. 
 

 

  

 

Namn: Silje Arnevik Barkved 
Yrke: Teologistudent Alder: 25 år Sokn: Lura, Sandnes prosti 
Erfaring: Ungdomsrådet i Stavanger bispedømme. Delegat på Ungdommens Kyrkjemøte,  

3 år som delegat til Kyrkjemøtet frå Ungdommens Kyrkjemøte.  
Gudstenesteutvalet i Lura menighet. Mange års erfaring frå ungdomsarbeid.  

Engasje-
ment: 

Konfirmantarbeid! Å sjå ungdom, så ulike som dei er, bli utfordra på tru og tanke. Å oppleva kreativitet og 
nysgjerrighet i møte med evangeliet. Eg trivst dessutan med sakspapir og plenumsdebattar, så rådsmøte 
skapar stort engasjement hos meg. 

Korleis 
styrka 
kyrkja? 

Me bør gjera det me kan for å skape engasjement i dei lokale kyrkjelydane. Folk skal få oppleva at Guds 
ord blir forkynt med glede. Kyrkja skal framleis driva utadretta diakonalt og sjelesørgjerisk arbeid og visa 
nestekjærleik i praksis. 

 

  

 

Namn: Gyrid Espeland 
Yrke: Seksjonssjef Alder: 58 år Sokn: Eigerøy, Dalane prosti 
Erfaring: Stavanger Bispedømmeråd. Landsrådet og styret i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon. Kyrkjelydskomite og 

sokneråd, Eigerøy. Menighetsrådet i Egersund. Kyrkjeleg Fellesråd. Nettverk for kvinner i Dalane. Styret i 
Dalane folkemuseum. Styremedlem i Tekna, avdeling Stavanger. Teknas etiske råd.  

Engasje-
ment: 

Eg blir engasjert når menneske blir Jesu disiplar, gudstenestene er relevante, barne- og ungdomsarbeidet 
svinger og dei som er sjeldan i kyrkja får lyst til å koma tilbake. 

Korleis 
styrka 
kyrkja? 

Gud vil i sin kjærleik ha fellesskap med alle. Kyrkja skal visa dette i praksis, gjennom kyrkjeliv og 
samfunnsengasjement. Konfirmantane må få relevant undervisning. Det er lov å vera underveis og vera 
aktiv i kyrkja. Tankar og tru er ikkje svart-kvitt for dei fleste av oss.  
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Kandidatar til Stavanger bispedømmeråd 
og Kyrkjemøtet 
ALLE MEDLEMMAR OVER 15 ÅR KAN STEMMA  
Val nær av kommune- og fylkestingsvalget, 11. og 12. september.  

  

 

Namn: Leif Christian Andersen 
Yrke: Sjukepleiar Alder: 26 år Sokn: Bekkefaret, Stavanger Domprosti 
Erfaring: Stavanger bispedømmeråd. Ungdommens Kyrkjemøte. Ungdomsdelegat på Kyrkjemøtet. Ressursgruppe 

for gudstenestereform. Varamedlem i kommunestyret og medlem av kommunale utval i Vindafjord.  
Speidar, korps og ungdomsarbeid. 

Engasje-
ment: 

Det er fantastisk å oppleva barn, ungdom, vaksne og eldre som er med i det flotte arbeidet som finn stad 
rundt omkring. Barne- og ungdomsarbeid engasjerer meg. Dessutan er eg oppteken av dei svakaste i 
samfunnet. Me må vera til stades for dei mange som ikkje har ein god kvardag. 

Korleis 
styrka 
kyrkja? 

Kyrkja står alt no sterkt i Norge. Mange kan visa til gode møte med representantar for kyrkja. Me må vera 
flinke til å profilera alt det gode kyrkja gjer i lokalsamfunna, og då vil me òg styrka kyrkja.  
 

 

  

 

Namn: Reidun Bakkane 
Yrke: Pensjonist Alder: 71 år Sokn: Gausel, Ytre Stavanger prosti 
Erfaring: Leiar, Kyrkjelig Fellesråd. Leiar og medlem av sokneråd. Leiar av konsert- og kulturutval. Frivillig 

medarbeidar i dåpsskule. Politisk aktiv i Kristeleg Folkeparti og meddommar i Gulating lagmannsrett. 
Engasje-
ment: 

Å kunne vera med å leggja til rette for møteplassar der trua kan veksa, spesielt trusopplæring for barn og 
unge. 

Korleis 
styrka 
kyrkja? 

Dei mange oppgåvene og moglegheitene kyrkja har vil krevja fleire tilsette og eit større engasjement av 
frivillige. Det er eit skrikande behov for større satsing på det diakonale arbeidet. Mange einsame, spesielt 
eldre, vil kunne få betre livskvalitet ved for eksempel eit jamleg besøk frå diakonien i kyrkjelyden. 
 

 

  

 

Namn: Silje Arnevik Barkved 
Yrke: Teologistudent Alder: 25 år Sokn: Lura, Sandnes prosti 
Erfaring: Ungdomsrådet i Stavanger bispedømme. Delegat på Ungdommens Kyrkjemøte,  

3 år som delegat til Kyrkjemøtet frå Ungdommens Kyrkjemøte.  
Gudstenesteutvalet i Lura menighet. Mange års erfaring frå ungdomsarbeid.  

Engasje-
ment: 

Konfirmantarbeid! Å sjå ungdom, så ulike som dei er, bli utfordra på tru og tanke. Å oppleva kreativitet og 
nysgjerrighet i møte med evangeliet. Eg trivst dessutan med sakspapir og plenumsdebattar, så rådsmøte 
skapar stort engasjement hos meg. 

Korleis 
styrka 
kyrkja? 

Me bør gjera det me kan for å skape engasjement i dei lokale kyrkjelydane. Folk skal få oppleva at Guds 
ord blir forkynt med glede. Kyrkja skal framleis driva utadretta diakonalt og sjelesørgjerisk arbeid og visa 
nestekjærleik i praksis. 

 

  

 

Namn: Gyrid Espeland 
Yrke: Seksjonssjef Alder: 58 år Sokn: Eigerøy, Dalane prosti 
Erfaring: Stavanger Bispedømmeråd. Landsrådet og styret i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon. Kyrkjelydskomite og 

sokneråd, Eigerøy. Menighetsrådet i Egersund. Kyrkjeleg Fellesråd. Nettverk for kvinner i Dalane. Styret i 
Dalane folkemuseum. Styremedlem i Tekna, avdeling Stavanger. Teknas etiske råd.  

Engasje-
ment: 

Eg blir engasjert når menneske blir Jesu disiplar, gudstenestene er relevante, barne- og ungdomsarbeidet 
svinger og dei som er sjeldan i kyrkja får lyst til å koma tilbake. 

Korleis 
styrka 
kyrkja? 

Gud vil i sin kjærleik ha fellesskap med alle. Kyrkja skal visa dette i praksis, gjennom kyrkjeliv og 
samfunnsengasjement. Konfirmantane må få relevant undervisning. Det er lov å vera underveis og vera 
aktiv i kyrkja. Tankar og tru er ikkje svart-kvitt for dei fleste av oss.  
 

 

  

 

 

Kandidater til bispedømmerådsvalget 
i Stavanger bispedømme 

 

Namn: Liv Hjørdis Glette 
Yrke: Adjunkt Alder: 52 år Sokn: Vår Frelsers, Haugesund prosti 
Erfaring: Varamedlem, soknerådet i Vår Frelsers menighet. Medlem av undervisningsutval. Engasjert i 

trusopplæringsprosjekt. Aktiv i KFUK/KFUM-Speidarane som gruppeleiar, i kretsstyret, i leirkomité og det 
nasjonale misjonsutvalet og programutvalet. Kateket.  

Engasje-
ment: 

Eg blir engasjert av trusopplæring for barn og unge, undervisning for vaksne, gudstenesteliv, omsorg for 
andre lokalt eller gjennom for eksempel Kirkens Nødhjelp. 

Korleis 
styrka 
kyrkja? 

”Store hendingar” som dåp, konfirmasjon, bryllaup og gravferd må vera gode opplevingar som gjer at folk 
vil koma tilbake til kyrkja. Uansett situasjon må ein arbeida for at møtet med kyrkje, kyrkjelyd og prest må 
vera bra. Kyrkja må våga å vera til stades for menneske i ulike situasjonar.  
 

 

  

 

Namn: Marie Klakegg Grastveit 
Yrke: Økonomitrainee Alder: 26 år Sokn: Frøyland og Orstad, Jæren prosti 
Erfaring: Leiar i ungdomsrådet i Frøyland og Orstad kyrkjelyd. Styremedlem i Fokus, ungdomsarbeidet i kyrkjelyden.  

Leiar i konfirmantarbeid.  
Engasje-
ment: 

Det er kjekt å sjå at menneske får liva sine forandra gjennom å møta Jesus, menneske som trur på Han og 
kyrkja. Eg blir engasjert og inspirert av å samarbeida med andre om å finna gode løysingar på utfordringar 
og når eg kan vera ein forskjell i nokon sitt liv. 

Korleis 
styrka 
kyrkja? 

Gje meir fridom til dei lokale kyrkjelydane. Styrka samarbeidet mellom kyrkjelydane slik at det blir enkelt å 
utveksla erfaringar og kompetanse. Me treng rause kyrkjelydar som bidrar til lokalsamfunnet. Møtet med 
Jesus skjer gjennom menneske som tør å gje av seg sjølv og sjå menneske rundt seg.  

 

  

 

Namn: Svein Helgesen 
Yrke: Seniorrådgjevar Alder: 63 år Sokn: Mosterøy, Tungenes prosti 
Erfaring: Statssekretær i Kyrkje-, forskings- og undervisningsdepartementet. Ordførar i Rennesøy. 

Fylkesvaraordførar i Rogaland. Fylkesleiar Kristeleg Folkeparti, Rogaland. Leiar, styret for 
Menighetsfakultetet. Leiar, Kristent Pedagogisk Forum. Leiar og vaksenleiar i student- og skulelag.  

Engasje-
ment: 

Eg blir engasjert av å møta menneske som gjennom handling viser tru på at det nyttar å stå på for å gjera 
livet betre for fleire, og av sjølv å vera med på å bli utfordra og berørt. 

Korleis 
styrka 
kyrkja? 

Å få endå tydelegare fram kjerna i evangeliet, slik det framstår i Bibelens sitt bilete av Jesus. Eg ønskjer 
meir fokus på det som samlar enn det som skil, å byggja bruer framfor murar. Å styrka kjerne-kyrkjelyden 
og å ta vare på eit ope folkekyrkjeperspektiv bør gå hand i hand.  
 

 

  

 

Namn: Liv Heidrun Skaar Heskestad 
Yrke: Medlem av leiargruppe Alder: 60 år Sokn: Time, Jæren prosti 
Erfaring: Representantskapet i Vårt Land. Leiar / medlem i landsstyret for Norges Kristelege Student- og 

Skuleungdomslag. Medlem i Rådet for Willow Creek Norge. Leiar, Lye forsamlingsstyre. Leiar i 
gudstenesteutvalet for Lye Forsamlingshus.  

Engasje-
ment: 

Eg blir inspirert av unge menneske med engasjement for å nå ut med den kristne bodskapen, brenn for å 
hjelpa folk til gode samliv og familieliv og for moglegheitene gudstenestene gjev. 

Korleis 
styrka 
kyrkja? 

Kyrkja og kyrkjefolket må vera synlege i samfunnet og i samfunnsdebatten. Språk og formuleringar er 
viktige når me uttaler oss. Kyrkja må opplevast som relevant for folk. Det trur eg ikkje handlar om politiske 
standpunkt, men om dagleg levd liv. 
 

 

  

 

Namn: Arnhild Aano Høyen 
Yrke: Lærar Alder: 61 år Sokn: Stokka, Stavanger domprosti 
Erfaring: Medlem av menighetsrådet, Stokka kirke. Mange år i Stavanger bystyre og kulturstyret i Stavanger.  

Søndagsskulelærar. Leiar i barneklubb.  
Engasje-
ment: 

Eg blir engasjert av dagsaktuelle tema kor kyrkje og samfunn møtast, og av kyrkja sine utfordringar i møte 
med eit pluralistisk og sekulært samfunn og barne- og ungdomsarbeid. 

Korleis 
styrka 
kyrkja? 

Kyrkja må bli synleg i lokalmiljøet. Ho må fortsatt gje tilbod om seremoniar. Kyrkja kan godt uttala seg i 
samfunnsspørsmål der det er naturleg. Ho må ikkje gå på akkord med si viktigaste rolle som trusformidlar 
og med å forkynna den gode bodskapen.  
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Kandidater til bispedømmerådsvalget 
i Stavanger bispedømme 
 

 

Namn: Arne Jon Myskja 
Yrke: Salsdirektør Alder: 59 år Sokn: Nedstrand, Haugesund prosti 
Erfaring: Leiar i Nedstrand sokneråd. Orgelkomité, Nedstrand. Kontrollutvalet i Tysvær kommune. Formann i 

Nedstrand Båtforening. Sekretær / Ten Sing sekretær KFUK/M. 
Engasje-
ment: 

Eg er ein person som blir lett engasjert. Eg blir inspirert av møte med Gud og menneske gjennom 
forkynnelse, musikk og kunst. Gode opplevingar i fellesskap gjev ønske om å skape noko saman. 
  

Korleis 
styrka 
kyrkja? 

Hjelpa kyrkjelydane å vera aktive medspelarar i lokalsamfunnet  
Profesjonalisera kyrkjeleg kommunikasjon i media.  
 

 

  

 

Namn: Jakob Nærheim 
Yrke: Prosjektleiar Alder: 44 år Sokn: Grødem, Tungenes prosti 
Erfaring: Leiar i Vardeneset menighetsråd. Varamedlem i Grødem menighetsråd. Utval for naturleg 

kyrkjelydsutvikling, Grødem. Leiar i Trondheim Kristelege Studentlag. Director – Occupational Hygene 
Training Association, nasjonalt og internasjonalt. Voss kommunestyre, råd og utval. 

Engasje-
ment: 

  
Kristi kjærleik og menneskets ondskap og vankunne skapar engasjement hos meg.  
 

Korleis 
styrka 
kyrkja? 

Gjennom å be og arbeide. 
 

 

  

 

Namn: Jon Lende 
Yrke: Seniorrådgjevar Alder: 54 år Sokn: Frøyland og Orstad, Jæren prosti 
Erfaring: Klepp Kyrkjelege Fellesråd. Frøyland og Orstad sokneråd. Leiar/ medlem i styrer for forskjellige 

aksjeselskap. Styreleiar, Frøyland barnehage. Styreleiar, Frøyland forsamlingshus.  
Leiar av Frøyland misjonslag. Konfirmantgruppeleiar.  

Engasje-
ment: 

Eg blir engasjert når menneske blir kjent med Jesus og kjem til tru, når eg erfarer Guds nærvær i 
kvardagen i eige eller andre sine liv, når kyrkja utgjer ein positiv forskjell for menneske i både i kvardag og 
fest, av ekte og ærlege møte med menneske og godt samarbeid mot felles mål. 

Korleis 
styrka 
kyrkja? 

Fokusera tydeleg på det som er kyrkja sitt oppdrag: Døypa og læra menneske å følgja Jesus.  
Dette må gjerast på eit mangfald av måtar slik at bodskapen når inn og blir opplevd som sann, ekte og 
relevant. 
 

 

  

 

Namn: Svein Arne Lindø 
Yrke: Omsorgssjef Alder: 58 år Sokn: Riska, Sandnes prosti 
Erfaring: Leiar i Kyrkjerådet, Den norske Kyrkja. Medlem av Kyrkjerådet. Nestleiar, Stavanger bispedømmeråd. 

Leiar, Riska menighetsråd. Medlem av representantskapet i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon.  
Engasje-
ment: 

Å bidra til at fleire finn sin plass i kyrkja.  
Å bruka meg sjølv i kyrkjeleg arbeid.  
Å bidra til at kyrkja blir eit trussamfunn med fri stilling i forhold til staten. 

Korleis 
styrka 
kyrkja? 

Det viktigaste er å gje barn og unge opplæring i kristen tru. Så må me få kunnskap om kvifor mange ikkje er 
meir aktive i den lokale kyrkjelyden. Då kan me finna tiltak for å auka oppslutninga. Kyrkja sin bodskap må 
handla om menneske sine liv, og me må oppmuntra kvarandre til å vera opne om tru. 
 

 

  

 

Namn: Elisabeth Sortland Sande 

Yrke: Psykiatrisk sjukepleiar/ 
prosjektleiar Alder: 47 år Sokn: Sola, Tungenes prosti 

Erfaring: Sola menighetsråd. Sola Kyrkjelege Fellesråd.  
Engasje-
ment: 

Eg blir engasjert av gudstenester med gode preiker som lyfter kvardagen inn i ein større og Gud-villa 
samanheng, av salmesong og musikk og av å få vera ein del av eit mangfaldig fellesskap. Eg blir engasjert 
av godt samarbeid og god leiing av dei oppgåvene som eg tar del i. 

Korleis 
styrka 
kyrkja? 

Kyrkja må vera oppteken av breiare og meir allmenne tema. Kyrkja må vektleggja toleranse for ulike syn 
der det i dag råder usemje. Kyrkja må vektleggja den frivillige innsatsen i form av vegleiing og god 
oppfølging av frivillige medarbeidarar. 
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Kandidater til bispedømmerådsvalget 
i Stavanger bispedømme 

 

Namn: Steinar Skartland 
Yrke: Marknadssjef og KS-leiar Alder: 53 år Sokn: Vikebygd, Nordre Ryfylke prosti 
Erfaring: Vikebygd sokneråd. Fellesrådet. Vindafjord kommunestyre. Leiar, utval for oppvekst og omsorg. Bankrådet, 

SR-Bank Ølen. Leiar, Ølen og Vindafjord KrF.  Klokkar. Sundagsskulemedarbeidar. Leiar nasjonalt 
økonomiutval, søndagsskulen. Formann for Årvik bedehus. Redaktør for kyrkjelydsblad.  

Engasje-
ment: 

Eg likar å delta og ta eit tak der det trengst. Dugnad og samarbeid for å få til løysingar har ein dragande 
kraft. Eg trivest når eg kan vera med å utvikla strategiar og planar, og kan sjå saker frå fleire sider. 

Korleis 
styrka 
kyrkja? 

Kyrkja er avhengig av tilliten ein får på bakgrunn av folk sine opplevingar. Me kan bli flinkare til å inkludera, 
til å ta parti for dei svake og til å leggja til rette slik at folk kjenner seg heime. Kyrkja bør satsa på 
leiartrening og rekruttering.  
 

 

  

 

Namn: Bjarte Skogøy 
Yrke: Systemutviklar Alder: 30 år Sokn: Hana, Sandnes prosti 
Erfaring: Leiar, Hana menighetsråd. Medlem av Sandnes Kirkelige Fellesråd.  
Engasje-
ment: 

Det som er ekte engasjerer meg. 
 

Korleis 
styrka 
kyrkja? 

Kyrkja må våga å vera seg sjølv. 
 

 

  

 

Namn: Tor Soppeland 
Yrke: Bonde Alder: 63 år Sokn: Årdal, Søre Ryfylke prosti 
Erfaring: Stavanger bispedømmeråd. Hjelmeland Kyrkjelege Fellesråd. Årdal sokneråd. Kommunestyret, Hjelmeland. 

Formannskapet. Leiar, styret for Ryfylke energi. Styremedlem, Lyse Kraft. Styret, Normisjon Årdal. 
Engasje-
ment: 

At Bibelen er viktigaste rettesnor for arbeid og forkynning, ikkje det som er “politisk” rett og at kyrkja kan få 
behalda Carissimiprestane. 

Korleis 
styrka 
kyrkja? 

Kyrkja må vera klarere i sin forkynning av Guds ord til frelse. 
 

 

  

 

Namn: Ingebjørg Bjørklund Vignes 
Yrke: Undervisningsinspektør Alder: 57 år Sokn: Hesby, Tungenes prosti 
Erfaring: Hesby sokneråd. Leiar, Finnøy Kyrkjelege Fellesråd. Søndagsskulelærar. Arbeidsplasstillitsvald og 

hovudverneombud.  
Engasje-
ment: 

Eg blir engasjert av å kunne vera noko for andre, å høyra til eit ope og inkluderande miljø der alle blir 
høyrde og av å vera med i team der utfordringar blir løyste gjennom samarbeid. 

Korleis 
styrka 
kyrkja? 

Eg ønskjer at gudstenesta skal vera ein møtestad for heile kyrkjelyden. Det må dessutan lagast fellesskap 
der menneske samlast utanom gudstenestene. 
 

 

  

 

Namn: Jon Aarsland 
Yrke: Terapeut og leiar Alder: 50 år Sokn: Egersund, Dalane prosti 
Erfaring: Kyrkjelydskomité, Rundevoll, Egersund. Prest i Nord-Norge. Eigersund kommunestyre. Varamedlem, 

Fylkestinget i Rogaland og regional- og kulturutvalet i Rogaland fylkeskommune. Leiar i div. frivillige lag og 
foreiningar.  

Engasje-
ment: 

Barn og ungdom som er trygge i si tru og medvitne om sitt samfunnsansvar. Diakonalt arbeid, bl.a. 
familievern og barnevern. Fordeling nasjonalt og internasjonalt. Arbeida for at fleire menn blir engasjerte i 
Kyrkja sitt barne- og ungdomsarbeid. Møte med menneske som strever skapar lyst til å hjelpa. 

Korleis 
styrka 
kyrkja? 

Kyrkja er ikkje staten sitt religionsvesen, og må vera kyrkje. Me må tørra å vera kyrkje, òg motstrøms. 
Vidareføra trusopplæringa. Konfirmantarbeid der foreldre blir trukke sterkare inn og med. Satsing på 
seniorarbeid.  

 

Du finn meir informasjon om Kyrkjevalet og kandidatane på www.kyrkjevalet.no 
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av Anne Elise og Dagfinn Løberg

usA tur 2011
   

Etter oppfordring fra Anne Netland så 
kommer en beskrivelse fra USA turen 
vår.
Det hele startet med at to av våre bar-
nebarn, Ina Cecilie Fjeldkårstad og Odd-
bjørn Larsen Løberg, som begge er med-
lemmer i Sons of Norway, skulle være ett 
år i Amerika. Ina Cecilie reiste til Orlando 
Florida for å jobbe på den Norske Pavil-
jongen i Epcot senter hos Disney, mens 
Oddbjørn reiste til Idaho Falls som ut-
vekslingsstudent. Oddbjørn skulle reise 
sammen med alle de utenlandske stu-
dentene ned til Florida, og da bestemte 
vi oss for å reise og møte dem.

Vi var 9 stykker som reiste 
av gårde fra Gardermoen 
med minus 14 grader og vi 
ankom til flott solnedgang 
og 28 grader i Orlando. Ina 
Cecilie var på disse 8 må-
nedene blitt godt kjent så 
vi hadde mange fine turer 
rundt i området.

Arbeidsantrekket til de 
norske ungdommene er 
bunad. Både jentene og 
guttene hadde flotte ”hver-
dags” Hardanger bunader. 
Det kunne til tider være 
ganske varmt, men de 
vennet seg til det. Det var 

flotte norske ungdommer som represen-
terte Norge i Orlando. 

Oddbjørn var endelig også ankommet så 
vi hadde en flott familiefeiring inne på 
den norske restauranten Akershus Fest-
ning på den norske paviljongen. Der fikk 
vi norsk mat, samtidig som småjentene 
fikk snakke med og ta bilder sammen 
Askepott og Snøhvit og mange andre 
Disney figurer. Dette var stor stas.

Det var 16 flotte dager vi fikk sammen før 
barn og barnebarn måtte reise hjem på 
jobb og skole, mens vi som er pensjonis-
ter kunne forsette rundreisen vår i USA.
Neste stopp på turen var Phoenix i Ari-
zona. Her besøkte vi mange gode ven-
ner som vi har vært sammen flere ganger 
tidligere både i USA og Norge. Det var 
den tidligere Avaldsnes damen Oline Bøe 
Baker som tok vel i mot oss. Hun går mot 
sitt 90 år men er fremdeles sprek som 
en ungdom. Vi ble kjent med Oline for 
10 års siden i Arizona, da vi kom i snakk 
under et Sons of Norway møte. Det viste 
seg at bestefaren til Oline var min søn-
dagsskole lærer Bertil Vaage. 

En uke senere ble vi hentet av slekt-
ninger og tatt med opp til Palm Springs 
i California for å besøke dem. De heter 
Ruth Marie og Leonard Eide. Milfrid og 

Arnold Hjelmaas er henholdsvis søsken-
barn og tremenning til Leonard. Her var 
det fremdels godt og varmt og vi hadde 
det fantastisk. Vi kjørte rundt i området 
og var også en tur ute på Amerikas vest-
ligste landfaste punkt i Los Angeles og 
koste oss.

Avslutningen på turen var i New York 
og her var vi så heldige at vi fikk være 
med vårt vertskap, Edwin Lyngstad, på 
100 års jubileum til Faerder Lodge no. 
109. Det er et flott arrangement som de 
hadde lagt mye innsats i. Det var hilsen 
fra Statsminister Jens Stoltenberg som 
ble formidlet gjennom den Norske gene-
ralkonsulen i New York, det var sang av 
Bjøro Håland og det var fantastisk flott 
syv rettes middag. Synd at magen blir 
fortere mett enn øynene. Etter den flotte 
middagen var det dans til fengende or-
kester. En stor takk til Berit og John Pe-
tersen for at vi fikk være med på dette 
flotte arrangement til lodgen. Dette satte 
vi stor pris på.

Ina Cecilie Fjeldkårstad 
i arbeidsantrekket klar 
til å gå på jobb på den 
norske paviljongen.
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Bygnes, Kopervik – Tlf. 52 84 86 86
post@karmtrykk.no – www.karmtrykk.no

Avaldsnes, telefon 934 07 588

Prestahjørna
av avtroppende prest Anne Netland

Jesus bryter brød fra søppeldynga sammen 
med 12 gatebarn. Ikke ante den filippinske 
amatørmaleren Joey Velasco at hans ver-
sjon av Nattverden skulle skake både ham 
selv og hjemlandet.

Og bildet satte jammen i gang noen pro-
sesser hos meg også. Jeg begynte å tenke 
på hvordan bildet ville sett ut dersom det 
skulle males et bilde fra vår virkelighet her 
på Avaldsnes. Hvem ville da sitte til bords 
med Jesus? Ville det være menighetsrådet 
og de ansatte i menigheten? Eller kanskje 
de fra Avaldsnes som står oppført på skat-
telistene med den laveste inntekten? Eller 
er det mulig Jesus ville samlet de syke og 
utslåtte blant oss?

Jesus har et helt spesielt forhold til 
”de fattige”, men hvem er de? Jeg 
tror ikke bare det handler om pen-
ger og materiell velstand når Jesus 
sier: ”Salige er de fattige!” Derimot 
handler det om en livsholdning. En 
holdning som ydmykt sier: Gud er 
stor, og jeg er liten!

I kveld fikk jeg en gledelig melding 
via facebook. En mann fortalte han 
hadde gått til nattverd for første 
gang på 30 år, og kjente det som å 
ha kommet hjem. For mange hand-
ler det om å ikke kjenne seg verdige. Ver-
digheten gis av Mesteren selv til alle som 
føler seg uverdige, små og fattige. 

Hvis jeg har vært med på å gi noen men-
nesker i Avaldsnes mot til å komme fram til 
nattverdbordet, er det den største gleden 
jeg kan tenke meg som prest.

Speidergutter søker speiderledere
Vi er 25 speidergutter i 2. Avaldsnes 
KFUK-KFUM som søker voksne over 18 
år som kan være speiderledere i team 
med våre andre ledere. 
Vi er gutter i aldersgruppen 6.-10. klas-
setrinn.
Vi har speidermøter annenhver uke og  
som en av lederne vil du ha ansvar for

å planlegge og organisere møtene 
sammen med patruljeførerne og de an-
dre lederne. Flere av tidligere ledere har 
måttet si takk for seg etter mange års 
innsats, men er innstilt på å bidra med 
erfaringer og kunnskap. 

Ellers er det mye hjelp å finne til speider-
møter og aktiviteter på nettsidene til
Norges KFUK-KFUM speidere - 
www.kmspeider.no.

Ta kontakt med Stanley Skeie 
tlf.913 30 053 eller sjskeie@hotmail.com
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Gudstjeneste

Bedehusinfo

vi samles om Guds ord
søndag 21.08.11
10.s.e.pinse
Gudstjeneste kl.19.30
Helge Gaard
Dåp, Nattverd
Offer

søndag 28.08.11
11.s.e.pinse
Gudstjeneste på Karmel 
kl.17
Helge Gaard
Nattverd
Offer 

søndag 04.09.11
12.s.e.pinse
Helge Gaard
Lars Tore Anda
Dåp
Offer
Kirkekaffe

søndag 11.09.11
13. s. e. pinse
Gudstjeneste kl.11
Lars Tore Anda
Nattverd 
Offer

søndag 18.09.11
14.s.e.pinse
Friluftsgudstjeneste kl.12 i 
Visnes. Visnesmarknaden. 
Helge Gaard

søndag 18.09.11
14.s.e.pinse
Gudstjeneste kl. 18
Høsttakkefest
Konfirmantpresentasjon
Offer til Jorbruksprosjekt i 
Sambolabo
Kirkekaffe

søndag 25.09.11
15.s.e.pinse
Gudstjeneste kl.11
Dåp
Offer
Kirkekaffe

søndag 02.10.11
16.s.e.pinse
Gudstjeneste på Karmel 
kl.17
Nattverd
Søndagsskole
Offer

Kirkekaffe

søndag 09.10.11
17.s.e.pinse
Gudstjeneste kl.11
Dåp
50-årskonfiramantene  
invitert
Offer
Kirkekaffe

søndag 16.10.11
18.s.e.pinse
Gudstjeneste  kl.11
Nattverd
Offer
Kirkekaffe

søndag 23.10.11
19.s.e.pinse
Gudstjeneste kl.11
Dåp
1.klassene får Bibelen
Offer
Kirkekaffe

søndag 30.10.11
Bots- og bededag
Gudstjeneste kl.11
Nattverd

Offer
Kirkekaffe

søndag 06.11.11
Allehelgensdag
Gudstjeneste kl. 11
Dåp
Nattverd
Vi minnes de døde
Offer
Kirkekaffe

søndag 13.11.11
22.s.e.pinse
Gudstjeneste på Karmel 
kl. 17
Nattverd
søndagsskole
Offer
Kirkekaffe

søndag 20.11.11
Siste s. i kirkeåret
Gudstjeneste kl.11
Dåp
Offer
Kirkekaffe

kARMel bedehus
MØteplAn foR kARMel
”Torsdagsmøtene”kl 19.30 og ”Vi over 60”-treff lørdager

septeMbeR 
Lørd.3 ........ ”Vi over 60 ” treff, Visnes bedehus
08.............. Ekstraordinært årsmøte for Karmel. Se an-
nonse senere
15.............. Israelsmisjonen
22.............. Arne Haug
29. ............ Misjonssambandet

oktobeR
Lørd.01 ...... ”Vi over 60” treff, Karmel ungdoms- 
.................. og bedehus
06. ............ Misjonsselskapet  
13.............. Ikke møte

20. ............ Misjonssambandet
Fredag 28. Kveldsete 

noveMbeR
03.............. Misjonsselskapet
Lørd.05. ”Vi over 60” treff,Kvalavåg bedehus
10. ............ Misjonssambandet
17.............. Søndagens tekst
24.............. Indre Sjømannsmisjonen
Lørd. 26 ..... ”Vi over 60” treff, Håvik bedehus

deseMbeR
01.............. Søndagens tekst
08.............. Normisjon
15.............. Møte med grøt

Møter i menighetsrådet høsten 2011: 
Onsdag 31.august og onsdag 28.september. Møtene er på menighetskontoret og er åpne for publikum.



Familienytt
Avaldsnes menighet
menighetskontoret
kontortider: mandag til fredag 09 - 15
Karmel, postboks 29, 4299 AVALDSNES
telefon:  .....................52 81 20 60
fax:  ...........................52 84 37 02
avaldsnes@karmoykirken.no
www.avaldsneskirke.no	•	www.karmelu.com

administrativ leder
Tordis Hebnes
telefon kontor  ............52 81 20 60
mobiltelefon  ..............976 18 695
tordis.hebnes@karmoykirken.no

prost
Helge S. Gaard
telefon kontor  ............52 81 20 59
mobiltelefon  ..............959 37 666
helge.gaard@karmoykirken.no
prosten@karmoykirken.no

sokneprest 
Lars-Tore Anda,
tlf. kontor  ..................52 81 20 55 
mobiltelefon  ..............951 44 348,
lars.tore.anda@karmoykirken.no

organist
Arnfinn Tobiassen
telefon kontor  ............52 81 20 57
telefon kirken  ............52 84 22 17
mobiltelefon  ..............415 28 810
arnfinn.tobiassen@karmoykirken.no

kateket
Sigrid Dysjeland
telefon kontor  ............52 81 20 58
mobiltelefon  ..............984 33 883
sigrid.dysjeland@karmoykirken.no

diakoniarbeider
Else Mønnich Egenberg
telefon kontor  ............52 81 20 54
mobiltelefon ...............948 89 915
else.egenberg@karmoykirken.no

barne- og ungdomsarbeider
Johanna Gismervik
telefon kontor .............52 81 20 53
mobiltelefon ................412 43 300
johanna.gismervik@karmoykirken.no

menighetsarbeider
Gro Torunn H. Utvik
mobiltelefon ...............901 97 597
gro.torunn.utvik@karmoykirken.no

kirketjener 
Aina Nordtveit
tlf. kirken  ..................52 84 22 17 
mobiltelefon  ..............909 41 992

arbeidsleder
Øyvind Grinde
telefon redskapshus  ..52 84 22 59
mobiltelefon  ..............913 46 956

misjonærer
Anne Storstein Haug
e-post annestorsteinhaug@gmail.com
www.anneogbe.blogspot.com
Mona Dysjeland
e-post mdysj@yahoo.no
monadysjeland.blogspot.com

menighetsråd
leder Kristian Hausken Utvik
telefon  ......................52 84 24 45
mobiltelefon  ..............993 85 690
nestleder Kåre Vold
mobiltelefon  ..............957 58 784

kirkeverge
Marta L. Medhaug
telefon kontor  ............52 85 71 85
kirkevergen@karmoykirken.no
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Døpte
27.03.11
Lotta Birkeland Bergtun
Eirik Kvalevaag

03.04.11
Loke Sørheim Johansen
Hannah Vinje
Johannes Nesse
Kristian Hindal
Ingrid Odland Ørpetveit

17.04.11
Tilda Andreassen Hjelmås
Alexander Kristoffersen
Oliver Stange
Marcus Birkeland Bay
Brede Sebastian Eikesdal

28.04.11
Shalida Onkham Håland
Liliana Onkham Håland
Stefan Wolters Kaldheim

08.05.11
Pia Reidun Halleland

29.05.11
Sofia Kaldheim Frette
Sebastian Andreassen Tolås
Melissa Garpestad
Andreas Sandbekken Sjursen
Ola Lie Olson
Alexandra Skottheim Peder-
sen døpt i Vår Frelsers kirke, 
Haugesund

02.06.11
Sofia Isabella Pettersen

12.06.11
Marselius Kvalevaag
Målfrid Tiseth Iversen
Jenny Mathea Bro Matland
Mathilde Ulsund Hansen

26.06.11
Alva Heggelund Jackson
Johannes Soldal Brekke
Magnus Kaisen Paulsen
Amalie Lande

10.07.11
Sunniva Steinsvik Larsen
Sanna Sofie Nilsen
Chrisander Harneshaug Vær-
vågen
Kayla Wahnon David dos Santos
Filip Wahnon Knutsen

24.07.11
Elise Lodden
Benjamin Lucas Hansen 
Jansens
Therese Meland
Matilde Flatebø
Milo Slåttebrekk Parente

Vielser
16.04.11
Mona Dysjeland og Rasmus 
Gjesing

13.05.11
Malin Lillenes og Kenneth Selvåg 
Tvedt

14.05.11
Ellen Iren Huse og Geir Olsen

21.05.11
Marian Vea og Eirik Løland
Gina Susanne Lilleaas og Pål 
Moltubakk Ørstavik
Inga Fönn Sigurbjørnsdottir og 
Erling Rangnes
Agnetha Saltnes og Bjørn Ove 
Søvik

28.05.11
Trine Eide Askeland og Sven 
Olav Brekke Fiskaaen
Ingunn Helseth og Eirik Ember-
land Andersen
Ingrid Haug og Arnt Ove Kver-
nenes

04.06.11
Ingebjørg Nes og Hans Helge-
land Eike

11.06.11
Cathrine Håland og Ingmar 
Folgerø
Thorhild Leifsdottir Skeie
Kari Matland og Tom Helge 
Kvamme

18.06.11
Merete Espevik og Chan Lutteke
Silje Midteide og Eivind Andre 
Naley
Katrine Bachmann og Andreas 
Kimsås
Julie Langeland og Jarle Torve-
stad

25.06.11
Margaret Synnøve Lie og David 
Pedersen
Line Aakre Heggheim og Petter 
Braute
Hanne Lund Odland og Jostein 
Danielsen
Ingrid Lindaas og Trond Teigland

02.07.11
Siri Meland Hansen og Stian 
Andre Lund

03.07.11
Betina Holmefjord Jakobsen og 
Tor Henrik Leipart Haavik

09.07.11
Elisabeth Koløy og Trond 
Grimstad
Christine Sirnes og Hans Erik 
Nøss Langfjord

Janne Stavland og Rune Woll-
berg
Kjerstin Førland og Eivind-Andre 
Storesund

16.07.11
Silje Kvalavåg Mørch og Trygve 
Vikene
Annelin Austrheim og Jan Chris-
tian Stødle
Kristin Sæbø Johansen og Kjetil 
Bårdsen Lande
Tina Nordahl og Jørn Olav 
Schjelderup

23.07.11
Line Mørk Halvorsen og Willy 
André Offerdahl
Carolina Pareira Lopes og Jan 
Inge Askeland
Guri Kristine Pedersen og Ronny 
Skeie

30.07.11
Signe Sandvik og Kristian Eide 
Jensen

06.08.11
Tone Stangeland Nordnes og 
Kristoffer Jørgensen
Suzan Griffith Nielsen og Kent 
Michael Bøe
Margrethe Røksund og Bjarne 
Jo Housken

Døde
08.03.11
Ådne Karstein Øvrebø, f. 1930

03.04.11
Kjell Olav Heggø, f. 1948

10.04.11
Kari Margrete Madsen, f. 1928

12.04.11
Anna Sjursen, f. 1929

13.05.11
Ole Nikolai Hauge, f. 1922

21.06.11
Nils Gerhard Langaker, f. 1921

24.06.11
Einar Magne Hansen, f.1933
Anne Grete Flygansvær, f.1969

28.06.11
Else Elisabeth Fiskaen, f.1927

04.07.11
Ole Martin Thorsen, f.1937

13.07.11
Erlend Berdinessen, f.1988

21.07.11
Anna Kristine Røkke, f.1921
Harald Olav Sørvik, f.1945
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FOTBALL

HÅNDBALL
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Postboks 64 – 4299 Avaldsnes
Tlf 52 84 33 06 – Faks 52 82 99 65

Org.nr.: 971 346 612

Besøksadresse:
Avaldsnes Idrettsenter

Visnesv. 77 – 4262 Avaldsnes

E-post: ail@avaldsnes.no
www.avaldsnes.no

E N T R E P R E N Ø R

Generalsponsorer:

Hovedsponsorer:

Vår utstyrsleverandør:

IDRETTSLAG
Avaldsnes

AKTIVITET • INNSATS • LAGÅND

Haugesund AS

AIL-Nytt
Avaldsnes Idrettslag informerer
AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter 
og utfordringer uansett talent og ambisjoner. 
Klubben skal drive etter «fair play»-prinsippet.

www.avaldsnes.no
gjør lokalmiljøet rikere, tryggere og morsommere

nye hÅndbAlltReneRe
Omar Asmi skal trene damelaget i håndball neste sesong, mens 
Paul Inge Engedal skal ha hovedansvaret for herrelaget. Paul 
Inge har vært en trenerressurs i klubben i en årrekke, mens Omar 
er ny i klubben – men godt kjent som spiller i Haugaland Hånd-
ballklubb. 
Begge to skal også ha ansvaret for spillerutvikling og trenerutvik-
ling for alle våre aldersbestemte lag. 

I tillegg til treneransvaret for våre to seniorlag, vil både Omar og 
Paul Inge jobbe aktivt som sportslige utviklere og med rekrutte-
ringsarbeider mot våre yngre lag og spillere i håndballavdelingen, 
og mot våre trenere på aldersbestemte lag. Med dette håper vi å 
utvikle vår håndballavdeling et  langt steg i riktig retning. 

Omar Asmi er en profilert strekspiller på Haugaland Håndball-
klubb. Han kommer fra Tunisia 
hvor han er utdannet idrettslæ-
rer, har spilt håndball på høyeste 
nivå og på landslaget. 
Paul Inge Engedal er en «ekte» 
Avaldsnes-gutt som har spilt for 
Avaldsnes, og senere for HHK, 
tidligere. De tre siste sesongene 
trente Paul Inge både damelaget 
og herrelaget i Avaldsnes, og har 
vært, og er, en viktig resursper-
son for klubben. For kommende 
sesong tar Paul Inge frem mål-
vakttrøyen og blir spillende tre-
ner for herrelaget.

den nye kApteinen
Maureen Maadu kom til klubben fra Nigeria tidlig i vår og har al-
lerede markert seg på vårt damelag i fotball. Maureen kommer fra 
Nigeria hvor hun er vokst opp og spilte fotball fra tidlig i barneå-
rene. Hun markerte seg som en talentfull spiller, og kom på Nige-
rias landslag i tidlig alder. Hun har deltatt i flere VM-mesterskap, 
og har spilt over 100 landskamper for hjemlandet. 
Så godt markerte hun seg at hun ble hentet til Norden som fot-
ballspiller, og har spilt i flere norske klubber de siste syv årene. 
Men nå er hun altså på Avaldsnes og har vist seg som en leder-
skikkelse i klubben.

Maureen, som har en sterk kristen tro, deltar også i trenerarbeidet 
rundt damene, men også i andre lag. Hun er en populær trener, 
og har ansvaret for vår utviklingsgrupper tidlig søndag morgen.
Maureen har også eget talentakademi i hjemlandet, for både 
gutter og jenter. Senest i april var hun med disse på turnering i 
Canada. Maureen er en stor stjerne i hjemlandet, og det har hun 

rukket å bli hos oss også. Hun går foran som et særdeles godt 
eksempel med flotte holdninger og stor innsats.
Selv sier hun at hun trives godt på Avaldsnes, en rolig plass (i 
forhold til Oslo og Bergen hvor hun bl.a. har bodd tidligere), og at 
dette passer henne godt. Vi håper Maureen blir værende lenge; 
hennes drøm er å bli norsk statsborger og bli boende fast i landet.

hAR du en AvAldsnesdRAkt hjeMMe?
Vi savner alt for mange drakter tilhørende våre fotball- og hånd-
ball lag. Derfor oppfordrer vi hele bygda til å sjekke hjemme i sine 
garderober om de har en drakt liggende hjemme.
Spesielt gjelder det dere som har unger som har sluttet i klubben. 
Og noen har flere fra tidligere sesonger. Drakter som forsvinner, 
og ikke leveres inn, koster oss mange tusen kroner hvert år.
Drakter kan leveres på klubbhuset.

leie Av lokAleR? 
Skal du ha bryllup eller andre hyggelig lag?
Avaldsnes IL`s flotte klubbhus leies ut, og i samarbeid
med Willy Nikkersen Resturant ordner vi mat etc.
Kontakt oss tlf. 52 84 33 06 (08.00-15.30) el. ail@avaldsnes.no

bli MedleM
Ønsker du å bli medlem i Avaldsnes Idrettslag? Da kan du kon-
takte oss på klubbkontoret, tlf. 52 84 33 06, eller e-post ail@
avaldsnes.no , eller betale inn medlemskontingenten kr. 250,- til 
kontonr. 3361 14 32653. Husk å oppgi navn, adresse og fød-
selsdato.

Paul Inge Engedal og 
Omar Asmi

Maureen Mmadu


